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A véleményedet mélységesen megvetem, ugyanakkor az életemet adnám azért, hogy 
elmondhasd azt.  (Voltaire) 

HAVI GONDOLAT 

Kábelnet havi 1000 Ft kábeltévés díjkedvezménnyel! 
Részletek a 4. oldalon 

A pletykákból kellett értesülniük az önkormányzati képviselőknek a döntésről 

Dorozsmai vásár a Cserepes soron? 
Nemcsak a lakosság körében keltett általános felháborodást a Dorozsmai 
Nagybani Piac kft. vezetésének azon döntése, miszerint az egyes hónapok 
második szombatján tartott népszerű kirakodó vásárnak ezentúl nem a do-
rozsmai piac, hanem a Cserepes sori piac ad otthont. Fábián József önkor-
mányzati képviselőnek pletykákból kellett értesülnie a döntésről, amelyet 
hirtelen, az illetékesekkel való mindenféle egyeztetés nélkül hozott a kft. 
Július 12-én összeült a részönkormányzati gyűlés a helyzet tisztázására, és 
már aláírásgyűjtő akció is indult a piacot üzemeltető kft. taggyűlésének jú-
niusi döntése ellen. 

Már régóta terjedt szájról szájra a hír a 
kirakodó vásár átköltöztetéséről. Végül a 
község önkormányzati képviselői fülébe is 
eljutott a pletyka: nem lesz többé vásár 
Dorozsmán, az új helyszín a Cserepes sori 
piac. A rémhírek igaznak bizonyultak.  A 
piac hangosbemondóján keresztül értesül-
tek a környéken tartózkodók a változta-
tásról. Az illetékeseket mintha elfelejtették 
volna tájékoztatni erről, pedig ez az ügy 
minden, csak nem jelentéktelen. „Csak 
pletykákat hallottam, hogy a vásárt ez-
után minden vasárnap a Cserepes soron 
rendeznék. Szokatlannak tartom a Do-
rozsmai Nagybani Piac kft. eljárását” – 
nyilatkozta a Délmagyarországnak Fábián 
József. Dorozsma másik önkormányzati 
képviselője, Tóth József, aki egyben a piac 
felügyelő bizottságának is az elnöke, azt 
nyilatkozta, ő is csak informális úton érte-
sült a fejleményekről. 

Fábián képviselő rendkívüli részön-
kormányzati ülést hívott össze 2005. július 
12-ére. A gyűlésen a tagokon kívül mi és 
néhány lakos is megjelent. Meghívták a 
nagybani piac ügyvezetőjét, Törökné dr. 
Szántó Katalint, valamint a szegedi önkor-
mányzatnak a cégvezetésben résztvevő 
képviselőjét. Mint kiderült: a költöztetést 
szakmai szempontok indokolták, neveze-
tesen a minél gördülékenyebb piaci épít-
kezési munkálatok, valamint „profiltisz-
títás”. Törökné kifejtette, az ÁNTSZ nem 

járult hozzá a vásárhoz a gépkocsik elhe-
lyezésének megoldatlan volta miatt, vala-
mint a vásártartás egyszerűen akadályoz-
ta volna a fejlesztést. A Cserepes sori piac 
ajánlatot adott a vásár átvételére és rend-
szeres megtartására. Törökné szerint a 
vásártartás amúgy is veszteséges volt a 
piac számára, és a takarítással való időki-
esés további bevételkiesést eredményezett. 

A részönkormányzati tagok megismer-
ték az aláírásgyűjtés eredményeit és kijelen-
tették a lakossággal való maximális egyetér-
tésüket és minden, az aláírásgyűjtéshez 
hasonló kezdeményezések támogatását. Az 
eddig összegyűlt, összesen 600 nevet és 
címet tartalmazó petíciót az önkormányzati 
képviselő átvette és továbbítani fogja a sze-
gedi önkormányzat jegyzője felé – ezt a ta-
gok egyhangúlag megszavazták. Fábián 
József azt elmondta, habár mindig is igyeke-
zett jó viszonyt fenntartani a piac vezetésé-
vel, most csalódott a vezetés döntésében. 

Dorozsmának évszázados szerzett joga a 
vásártartás, folytatta, és ennek beszűntetése 
szíven ütötte a dorozsmaiakat. Érthető okok-
ból a részönkormányzati tagok és a piac 
képviselője közt olykor személyeskedésig 
fajuló heves vita alakult a költöztetés indo-
kaival kapcsolatban; számos, a piaci vezetés 
által elmondott kijelentést egyszerűen valót-
lannak véltek. Egyes vélemények szerint a 
nagyjából 90 ezer forintos veszteséggel járó 
vásártartás a cég hozzá-nemértését mutatja. 
Felmerült a dorozsmaiak számára kedvezőt-
len döntések mögötti hátsó szándék gondo-
lata is, ám eme vádat Beck Zoltán szegedi 
tanácsnok kategorikusan visszautasította. A 
tanácsnok nem tudott arról, hogy a dorozs-
maiak nem tudtak a döntésről. Engedvén a 
tagok tiltakozásainak, Beck kifejtette, még 
mielőtt augusztusban megindulna a piac 
átépítése, még tartanak egy utolsó vásárt. A 
zöldség– és gyümölcspiac továbbra is mű-
ködni fog. Habár a kirakodó vásár áthelye-
zését a vezetés véglegesnek tekinti, a tanács-
nok ígéretet tett arra, hogy az építkezés befe-
jezése után – amely az év vége felé várható – 
újra áttekintik a vásár és a nagybani helyze-
tét. Addig viszont el kell fogadnunk, közöl-
te, hogy a kirakodó vásár helyhiány miatt a 
Cserepes sor mögött fog üzemelni, hetente 
egy alkalommal. 

Nem tudni, hogy a Dorozsmai Nagy-
bani Piac kft. vezetőségében lesz-e hajlan-
dóság júniusi döntésüket felülvizsgálni. 
Annyi bizonyos, július 17-én már az új 
helyre kellett menniük az embereknek, ha 
vásárt akartak látni. 

A kereskedők döntő többsége megdöb-
benéssel és felháborodással fogadta a hírt. 
Sokan nem lesznek hajlandók a Cserepes 
sorig kiutazni. A kereskedők azt is elmond-
ták, hogy azokban az esetekben, amikor a 
Cserepes sori vásár ütközik a vasárnap tar-
tandó mórahalmival, az utóbbit fogják prefe-
rálni – nemcsak ők, hanem a vásárlók is. 
Mindezt igazolta a 17-én megtartott vásár, 
amely teljes érdektelenségbe fulladt: alig egy 
tucat kereskedő volt ott. 

SOMOGYI GÁBOR 

Lapzártánk után kaptuk a hírt, misze-
rint július 21-én Botka László polgár-
mester, miután kézhez kapta a petíci-
ót, megállapodott a körzet önkor-
mányzati képviselőivel abban, hogy a 
piaci építkezési munkálatok után vég-
érvényesen visszahelyezik a kirakodó 
vásárt a dorozsmai piacra. A Cserepes 
soron ettől függetlenül továbbra is 
tartanak kirakodóvásárt. 

Somogyi Gábor
Line
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Tájékoztató a Részönkormányzat üléséről 

Július 12-én a részönkormányzati 
testület rendkívüli ülést tartott Fábián 
József soros elnök vezetésével. A testület 
soron kívüli összehívását a Dorozsmai 
vásár megszüntetésének híre indokolta. 
Napirendként tárgyalták Kiskundorozs-
ma rövidtávú fejlesztési tervét a telek-
osztással kapcsolatban; a községre vonat-
kozó közgyűlési határozatokat; a szélma-
lom önkormányzati tulajdonba és keze-
lésbe való átvételéről valamint a dorozs-
mai vásár ügyéről. 

 
Jelen volt Beck Zoltán tanácsnok és 

Takács Máté építész Szeged város képvi-
seletében. A Dorozsmai Nagybani Piac 
Kft-t Törökné dr. Szántó Katalin ügyveze-
tő igazgató képviselte. 

Első napirendként bevezetőben Fábián 
József képviselő úr ismertette, hogy lema-
radásban van Szeged városa Dorozsma 
távlati fejlesztési, rendezési, beépítési ter-
vének elkészítésével. Felkérték a város 
vezetésének illetékeseit ennek elkészítteté-
sére. Első lépésben Takács Máté úr foglal-
kozott a témával, vizsgálódott, hogy Sze-
ged város fejlesztési tervével összhangban 
Dorozsmán lakóterület, ipari és vendéglá-
tó stb. célra hol lehetne területeket kialakí-
tani. 

A vizsgálat eredményeként első lépés-
ben a Zsombói út északi oldalán a volt 
Tsz. tehenészeti telepen kívüli részen lát-
nak lehetőséget 130-140 lakótelek kialakí-
tására, és a Südfrucht Kft. területén, aki 
megrendelte ennek előzetes tervezési 
munkálatait. Ismertette továbbá, hogy a 
volt Tsz. tehenészet épületei is jó állapot-
ban vannak, elvben lehetőség van átalakí-
tásukkal idősek otthona, diákotthon, vagy 
lakások kialakítására. Ez év végére elké-
szül a részletes szabályozási terv erre a 
területre. 

Lapunk képviselője megkérdezte, 
hogy figyel-e Szeged városa arra, hogy a 
subasai zárt kertek ill. a Sziksóstói üdülő-
övezetbe egyre többen költöznek ki fiata-
lok, akik ott állandó lakosok. Az e terüle-
ten lakók szeretnék elérni, hogy a területet 
minősítsék át lakóövezetté, ugyanis jelen-
leg a subasai zárt kertekben csak a telek  
3%-a építhető be, ez pedig kevés. Ezzel 
szemben a Sziksóstón a telek 15%-a épít-
hető be. Érthetetlen az ott lakók számára 
az övezet besorolása miatti hátrányos 
helyzet, amely a lakásépítés során a szoci-
álpolitikai kedvezmények igénybevételé-
től elzárja őket. 

Fábián képviselő úr azt is elmondta, 
hogy készülni fog egy második rendezési 
terv is az üdülőövezetre, ezt a későbbiek 
során fogják megrendelni. 

Beck Zoltán tanácsnok úr válaszában 
elmondta, hogy Sziksóstó marad üdülő-
övezet. A fürdő és környezete az Önkor-
mányzat tulajdonában van. Terveznek 

oda egy melegvizes kutat, amelynek meg-
valósítása a szükséges pénz előteremtése 
esetén 2005-ben vagy 2006-ban várható. 
Az önkormányzat befektetők segítségével 
szeretné Sziksóstót fejleszteni, önerő és 
bankhitel igénybevételével lenne ez lehet-
séges, de erre megfelelő befektető még 
nem jelentkezett. Vizsgálják Sziksóstóra a 
kötelezően előírt csatorna létesítését is. 

Fábián képviselő úr foglalkozik a Sziki 
Gyöngye étterem és a Gesztenye utca 
környékén tavasszal megálló belvízelveze-
tésének megteremtésével. A vizsgálatok 
szerint olyan mély fekvésű ez a terület, 
hogy a víz nem tud hová lefolyni. Ezért 
tervezik az összegyűjtendő víz átemelővel 
való eltávolítását, de ehhez helyet kell 
kijelölni, és biztosítani kell az átemelő-
berendezés részére. 

Ezek után a második napirendi pont-
nak megfelelően ismertették a közgyűlés-
nek Dorozsmára vonatkozó határozatait, 
többek között a buszvárók elhelyezését. A 
Széchenyi utcai váró már elkészült és to-
vábbiak kihelyezése várható. 

Pályáztatás után várhatóan mintegy 2 
millió forint értékben tervezik Subasa 
területén és Öreghegyben a rossz utak 
feltöltését, kijavítását. 

Vass József kérte a Dorozsmai ligetben 
ottfelejtett szennyvíztisztító létesítményei-
nek elbontását és a terület rendezését, 
mert a temetőbe érkezők gépkocsijait fel-
törő bűnözők rendszeresen ott bújnak 
meg. 

Lukovics Gabrillla olyan buszvárók 
létesítését kérte, amelyek jobban védenek 
az idő viszontagságai ellen. 

Lapunk képviselője ismételten kérte, 
hogy a Negyvennyolcas u. 12. sz. alá be-
jegyzett civil szervezetek részére 
(Dorozsmai Napló, Polgárőrség) biztosít-
son az önkormányzat irodahelyiséget a 
bútorok és számítógépek elhelyezésére. 
Ugyanis amennyiben a vezetőség összeté-
tele úgy változik, hogy esetleg nem kötő-
dik a jelenlegi céghez, akkor elhelyezése 
megoldatlan maradhat. Javasolta, hogy ne 
bontsák le a jelenlegi Művelődési Ház 
épületét azzal az indokkal, hogy életve-
szélyes, mert ez nem lehet igaz. Építészeti-
leg tegyék rendbe és adják oda a klubok-
nak és civil szervezeteknek használatra. 
Ugyanis az építendő új művelődési ház 
máris kicsi. A tervhez képest egy része 
nem épül meg, és mindössze 20 négyzet-
méterrel nagyobb az új színházterem a 
réginél. Szükség lenne egy testépítő, tor-
naklubra is. A művelődési ház tervezett 
létesítményei kicsik és nem felelnek meg 
már az átadás során és távlatban sem a 
lakosság korszerű igényeinek. A dorozs-
maiak fülében negatívan cseng az életve-
szélyessé nyilvánított textilgyár, mozi 
funkciójának megszüntetése, amelyeket 
több tíz év távlatából sem bontottak le. 

Harmadik napirendként került ismer-
tetésre a megroppant szélmalom önkor-
mányzati tulajdonba és kezelésbe való 
vételével kapcsolatos önkormányzati hatá-
rozat. 

Negyedik napirendként került a do-
rozsmai vásár megszüntetésének ügye 
megtárgyalásra. 

Címoldali cikkünk az okokat a döntést 
és annak eredményét kellően bemutatja. 
Törökné dr. Szántó Katalin, a Piac Kft. 
ügyvezető igazgatója elmondta, a piac 
területe fejlesztés előtt áll. Az új sportpá-
lya 150 millió Ft-ba kerül, cserébe egy 22 
ezer négyzetméteres területet kapnak. Az 
ÁNTSZ a piac területén megépítendő 5 
ezer négyzetméteres csarnokhoz gk. vára-
kozó biztosítását írja elő, ezért szüksége 
van a piacnak nagyobb területre. A piac-
nak a vásár megtartása veszteséget okoz. 
A takarítással járó időkiesés a zöldség 
piacnál naponta 1 millió forint veszteséget 
is jelenthet. 

Egyebek között Maróti Imre hozzászó-
lásában elmondta, hogy szerinte az új 
futballpálya építése során a terület agyag-
feltöltése és a gyepszőnyeg közé kevés 
szivárgó talaj feltöltés került beépítésre, 
legalább 20 cm-es réteget kellett volna 
építeni. Ezért véleménye szerint azzal kell 
számolni, hogy esős időben a pályáról a 
víz nem fog időben elszivárogni, vizes 
lesz a pálya felülete. 

TÍMÁR L. 

Állatorvosi rendelés 
 
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 

hogy az állatorvosi rendelő a Polgármeste-
ri Hivatal udvarának végében lévő tűzoltó 
szertár épületében az építkezés ideje alatt 
is változatlanul működik a szokott időben, 
minden hétköznap reggel, illetve keddi és 
pénteki napon délután 16-17 óra között is. 

Augusztus második felében szabadsá-
gom ideje alatt dr. Herczeg István fog 
helyettesíteni. A megadott rendelési idő-
ben, illetve a 06 20 928 9836-os mobilon 
elérhető. 

DR. FARKAS ATTILA 

Bűnügyi hírek 
 
– Vigyázat, szélhámosok! Házaló áru-

sok lopják meg a lakosokat, amikor been-
gedik őket a házba. Kérjük, legyenek óva-
tosak! 

– Román házaló iparosok olcsó áraján-
latot tesznek házon elvégzendő javítási 
munkára, ám ahol már dolgoztak, ott vé-
gül irreálisan magas árat követeltek. Óva-
kodjunk az effajta munkásoktól! 

 
POLGÁRŐRSÉG 
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Dorozsmai vállalkozók 

Fodor Antal épületgépész-technikus 

Nemrég tudtuk meg hogy Fodor An-
tal profilt váltott. Kibővült tevékenységi 
köréről és a magyar életről alkotott véle-
ményéről mesél nekünk. 

 
Hosszú ideig ipari hegesztésekkel és 

csőszereléssel foglalkoztam, de a  
„rendszerváltás” utáni helyzet és a korom 
is rákényszerített arra, hogy saját magam 
próbáljam meg előteremteni a mindenna-
pi kenyerünket. Hegesztő szakmunkás 
lévén, hegesztésre és fémszerkezetgyártás-
ra váltottam ki 1993-ban először vállalko-
zói igazolványt. Évekig ügyfeleim megelé-
gedésére kipufogó szervizeléssel foglal-
koztam és néha korrodált autók karosszé-
ria javítását is elvállaltam. Elég jó vissza-
jelzéseket kaptam s gondoltam ez így elég 
jó lekötöttséget, biztosít, és ki tudom egé-
szíteni vele a családi kasszát. Egy napon 
azonban – nem tudom kinek „köszön-
hetően” felszólítottak, hogy autószerelő 
ill. karosszéria lakatos mester képzettsé-
gem hiányában szüntessem be ezen tevé-
kenységemet, aminek természetesen kész-
séggel eleget is tettem.  

Közben 1999-ben 40 évesen jó ered-
ménnyel leérettségiztem, ezáltal volt egy 
alap a kezemben a változtatásra. Épület-
gépész technikusi képesítést szereztem. 
Most jelenleg ezen a területen próbálom 
megélhetésemet előteremteni, ami kezdő-
ként nem a legkönnyebb, de bízom abban, 
hogy korrekt áraimmal, és emberi tisztes-
séggel végzett munkámmal előbb- utóbb 
el fognak ismerni. 

– Úgy hallottam, hogy szabadidejét 
nem a televízió nézéssel tölti. 

– Természetesen nemzetem és csalá-
dom az első helyen állnak, mind a kettőért 
a tőlem telhető legtöbbet igyekszem tenni. 
Nagyon fontosnak tartom a gyermekek 
erkölcsi szellemi fejlődését. Sajnos azt ta-

pasztalom sok szülő még 
az embertársak között 
ildomos köszönésre sem 
tanítja meg csemetéjét. 
Ember és lélekromboló, 
ami mostanság az írott és 
íratlan médiából árad re-
ánk. Jó lenne, ha a szülők 
felismernék, hogy kik és 
hogyan igyekeznek a ma-
gyar nemzeti történelmet 
nem valósághűen tanítani. 
Nekünk magyaroknak 
méltán büszkének kellene 
lenni nemzeti történel-
münkre, ugyanis IV. Béla, 
V. István fia IV. László, és 
a Hunyadiak nélkül ma 
nem lenne Európa!  

– Azt hallottam, hogy a 
Székely-magyar rovásírással 
is behatóan foglalkozik. 

– Igen sajnos eltelt az életem nagyobbik 
része mire ezeket a magyar nemzeti érzel-
mű ember számára nélkülözhetetlen isme-
reteket megszereztem, igaz csak töredékét 
tudtam eddig megtanulni. Nagy szakértője 
a rovásírásnak Friedrich Klára és Szakács 
Gábor, de vannak szegeden is egyesüle-
tünkben már profi rovók – dr. Deák Dezső 
fogorvos, dr. Pecze László biológus. Min-
ket írásos emlékek nélküli barbár ázsiai-
ként próbálnak bemutatni magyarul jól 
beszélő nem magyarok a világ számára. A 
rovásírás sok ezer éves története szorosan 
kötődik a magyar nemzeti kultúrához. 
Amikor idejöttek Gellért püspökék meg-
döbbenve, tapasztalták, hogy ebben az 
országban az úr megérti szolgáját, szolga 
az urát a pásztortól kezdve mindenki birto-
kában volt ennek a tudásnak. Jelenkori 
agyon újított nyelvünk mai napig őrzi sza-
vaiban ezt az ősi tudást, PL.: megRÓ, 

felRÓ, kiRÓ. A rovásíró a meg-
felelő fa Anyagra jobbról balra 
fém késsel rótta a betűket. Saj-
nos a X. Század körül az idejött 
„jó vallásos emberek” minden 
igyekezetükkel próbálták meg-
semmisíteni ezt az ősi tudást, 
nem sikerült nekik hála az 
istennek. 

Ezt a nemzeti örökséget 
tovább kel örökíteni. Egy cser-
késznek kötelessége elsajátítani 
ezt a tudást. De én akár már 
most a nyári szünetben is hajlan-
dó vagyok diákok számára egy 
tanfolyamot megszervezni ter-
mészetesen e korosztály számá-
ra díjmentesen. (10-18 éves ko-
rig) 

– Igaz, hogy nagyon foglalkoz-
tatja az igaz magyar történelem, hol 
lehet hiteles forrásokhoz jutni? 

– Van jó néhány ezzel foglalkozó 
könyv igaz ezeket nem mindegyik köny-
vesboltban, lehet megvásárolni és a kira-
katba sem szokták, kitenni. Említésképpen 
néhányat, Paál Zoltán ARVISÚRA ( igaz-
szólás) című két kötetes könyve, melynek 
alcíme: Regék a Hun és a Magyar törzs-
szövetség rovásírásos krónikájából, a 
Püski könyvkiadó jelentette meg. Pap 
Gábor művészettörténész és Szántai Lajos 
történésznek köszönhetően kezünkbe 
vehetjük Anonymusnak Nagy Lajos király 
részére, irt Képes Krónikáját magyarra 
lefordítva a latin szöveg (nem leferdítve), 
gyönyörű nyomtatásban, fordítása mellett 
tartalmazza a két történész magyarázatait. 
Magyar ember könyvespolcáról nem hiá-
nyozhat. Megszerzésükhöz segítséget 
nyújtok. Ezekből a könyvekből a magyar 
ember beteg lelke képes erőt meríteni, és 
ezáltal meggyógyulni. Sajnos sokáig ezek 
az információk magyar ember számára 
nem voltak hozzáférhetőek, és most sem 
tudni meddig lesznek azok. 

Képes Krónikánk szerint a magyarok 
nem honfoglaltak – ugyanis mindig a 
hazájuk volt Kárpát-medencénk-, hanem 
első és második bejövetelről beszél. ATIL-
LA 373-ban, mint a magyarok első királya 
(szent István is első király ő az állam ala-
pító) Árpád vezérlő fejedelmünk 677-ben. 
A Képes Krónika igazát bizonyítják a fran-
cia és olasz krónikák is, de valami oknál 
fogva „jó” magyar történészeink erről 
nem szívesen beszélnek. 

Sajnos Magyarországon van egy nem 
túl nagy létszámú csoport, akiknek nem 
fűződik érdekük, ahhoz hogy a magyar-
ság megismerje valódi történelmét és kül-
detése fontosságát. Annak a fának, ame-
lyiknek a gyökerét megmérgezik kipusz-
tul. 

(Folytatás a következő oldalon) 

Attila, a magyarok első királya 

Attila megkegyelmez Rómának 
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Informál és szórakoztat 

Fodor Antal épület-
gépész-technikus 
 
(Folytatás az előző oldalról) 
 
– Látom, hogy házán szép magyar zászló 

lobog, kár, hogy kevés házon látni. 
– Én úgy gondolom, ha az USA-ban 

minden házon loboghat a zászló, ahol alig 
múlt 200 éves az állam, ami az őslakosság 
és a szerves kultúra felszámolása után jött 
létre akkor én miért szégyelljem kitenni a 
magyar zászlót saját ősrégi hazámban 
házam falára. Szent ünnepeinken az Ár-
pádsávos zászlót is ki szoktam rakni ezzel 
azokra az ősökre emlékezve, akik ezt az 
országot létrehozták, mégpedig dicső 
Árpád házi királyainkra. Sajnos ezen ősi 
lobogónkat is igyekeznek minden lehetsé-
ges fórumon becsmérelni. 

– Végezetül mit kíván a magyar népnek? 
– Elsősorban jó egészséget és kitartást 

ahhoz, hogy ezt a nehéz időszakot át tud-
juk vészelni. Lesz változás, fordulnak már 
a csillagok, csak lelkünket ne hagyjuk 
megbetegíteni. A pláza és Való világ mu-
tatta úton nem fogunk túl messzire jutni. 
Szeretném felhívni a figyelmet Szeptem-
ber 17-től előadássorozat, indul a Piarista 
gimnáziumban nemzeti kultúra, népmű-
vészet, történelem magyarul. 

ZSÓFIA 

Dorozsmai „Csörög” 

Fusimunka – 
drágán! 

 
Szerkesztőségünk figyelmét több olva-

sónk hívta fel az alábbi esetekre. 
Az utcájukban a csatornát kiépítő 

munkások néhány helyen elvállalták a 
házi bekötés elvégzését is. Egyösszegű, 
kerek alku során akár 100-200 ezer forintot 
is elkértek munkakörükön kívüli szolgál-
tatásaikért. 

Tájékozódásunk szerint a rákötés reá-
lis átlagára 3000 ezer forint / méter 
(számlával). Amennyiben betont kell vág-
ni, annak költsége külön alku tárgyát ké-
pezi. 

* 
Számos gyalogos panaszolta, hogy 

még mindig sok helyen túlságosan belóg-
nak a faágak a járdára, így például esős 
időben lehetetlenség ott közlekedni, he-
lyette az úttesten kell lavírozniuk az eser-
nyővel közlekedőknek. (Bence, Bródy M., 
Balabás, Zalán, Zsilip u. stb.) 

Ezzel szemben az Önkormányzat 
olyan helyeken tervez fákat kivágni, ahol 
azok senkit sem zavarnak. A lakók azt 
tanácsolják, inkább az utcákat járják és 
azokat a fákat nyessék le, amelyektől nem 
lehet közlekedni! 

Panasznoval: 06 20 470 6587 

60 éve történt 

Japán atom-
bombázása 

 
1945. augusztusában megismerte a 

világ, hogy az emberi tudás és technika 
eredményeit képesek vagyunk felhasznál-
ni önmagunk (el)pusztítására, az emberi 
kultúra évezredek alatt felépített kincsei-
nek tönkretételére. 

A következő számokban erre emléke-
zünk a Nagaszakiban történt atombomba-
robbanást átélt és megélt orvos, Takasi 
Nagai életútjától bemutatásával. 

 
MÁDI GYÖRGY 

plébános 

BUDAI ISTVÁN 
 

Gyermekkorom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalászringató, dús tájak fölött 
Tündöklőn tiszta, de gyér örömök… 

Fizessen elő most a kábeltévére belépési díj és 
hűségnyilatkozat vállalása nélkül!* 

 

Amennyiben 2005. augusztus  31-ig rendeli meg kábeltévés szolgáltatásunkat, akkor belépési 
díj és hűségnyilatkozat nélkül lehet Előfizetőnk, és élvezheti a kábeltévés szolgáltatás nyújtotta 
Előnyöket. 

 
Nyitva tartás 

 
Héltfő: 8-15 
Kedd: 14-18 
Szerda: 8-15 

Csütörtök: 14-18 
Péntek: 8-12 

* Ajánlatunk 2005. augusztus 31-ig érvényes KTV Szuper,  
KTV Hiper, KTV Extra vagy HBO-s szolgáltatás megrendelé-
se esetén. KTV Start szolgáltatás esetén a belépési díj  
7500 Ft. 

Szélessávú Internet kábelen 
Rendelje meg Kábelnet szolgáltatásunkat a Szélmalom Kábeltévé Rt Ügy-
félszolgálatán egy- vagy kétéves hűségnyilatkozattal, és havi 1000 Ft jóvá-
írást kap kábeltévés szolgáltatása díjából. Kedvező árú díjcsomagjaink 
már havi 6500 Ft-tól elérhetők. 
* Ajánlatunk 2005. augusztus 1-jétől, visszavonásig, Kiskundorozsma területén érvényes a Szélmalom Kábeltévé Rt Ügyfélszolgálatán megkötött 
szerződésekre egy– vagy kétéves hűségnyilatkozat vállalása mellett. A tájékoztatás nem teljeskörű, részletek az Ügyfélszolgálaton. 
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Napló galéria 

Gyermekrajz-
kiállítás 

(2005. június 24.) 
Felkészítő tanár: Vass Józsefné 

Varga Dávid 

Bezdány Dániel 

Kartali Györgyi 
Kalmár Zsuzsanna 

Kónya Bianka 

Gera Attila 
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ÍGY MÚLIK EL A VILÁG DICSŐSÉGE 

Európa agnoszticizmusa (2. rész) 
Az évszázadok során számos tudós 

munkássága a bizonyítéka annak, hogy a 
transzcendens hite és a tudomány raciona-
lizmusa nem feltétlenül zárja ki egymást. 
Történelmünk nagy feltalálói és gondolko-
dói fejében egyszerre élt ez a látszatra 
ellentmondásokkal, skizofrén disszonanci-
ákkal teli kettősség, de elég intelligensek 
voltak ahhoz, hogy elméjük ne őrlődjön 
fel a két intézmény dogmái és tanai közti 
feszültségben. Isten fogalma az emberi 
elme legmélyén gyökeredzik, és az egész 
emberi természetet alapvetően meghatá-
rozza. 

Az istenkeresés legalapvetőbb oka 
abban rejlik, hogy az ember egy  
„mintázatkereső állatfaj1”: agyunk az 
evolúció során arra állt rá, hogy környeze-
tében mintázatokat, összefüggéseket ke-
ressen és ezzel egy tárgynak vagy meg-
nyilvánulásnak jelentést kölcsönözzön. Az 
ember pedig ott is talál valamit, ahol nincs 
semmi. A tudomány művelői könyveik-
ben az egyes ezoterikus mítoszokat, az 
istenhitet és bármely mítoszt vagy legen-
dát is efféle összefüggés-keresésként defi-
niálják, és az ún. „Kanizsa-négyszög” 
példájával vezetik le e mechanizmust. Ez 
az alábbi grafika azzal csapja be az elmét, 
hogy látszólag egy négyszöget formáz; 
pedig gyakorlatilag négy, derékszögű 
kivágásával egymás felé forduló síkidom 
fedezhető fel. Csakis az 
elménk az, amely meghúzza 
a nem-létező négyszög lát-
hatatlan vonalait. Isten len-
ne ez a teremtett négyszög? 
(1. ábra) 

A mintázatkeresés és –
találás hajlama leginkább 
arra az alapvető szükségle-
tükre vezethető vissza, 
miszerint szeretjük inkább 
rendezettnek, mintsem kaotikusnak te-
kinteni a világot. Habár a négyzet nincs 
ott az ábrán, nem létezik, képtelenek 
vagyunk nem látni a mintázatát. 

Sokan felvetették azt a hipotézist, 
miszerint a mintázatkeresés kényszeré-
vel szorosan összefüggő hit hátterében 
öröklött gének állnak. Nancy Segal érde-
kes elmélete szerint a gének bár nem 
predesztinálják az egyes vallásokhoz 
való hovatartozásunkat, de a vallással 
szorosan összefüggő dolgok, mint példá-
ul a vallási érdeklődés vagy bizonyos 
vallási gyakorlatok iránti elkötelezettség 
részben genetikai hátterű személyiségje-
gyeket tükröz: hagyománytiszteletet és 
autoriter (tekintélyelvű) vonásokat. Ezt 
az állítást azoknak a kísérleteknek az 
eredményei támasztják alá, amelyek 
megmutatták, hogy az elkülönített egy-
petéjű ikrek vallási érdeklődése és elkö-
telezettsége nagyobb hasonlóságot muta-

tott az azonos környezetben élő kétpetéjű 
ikerpárokénál. 

Habár elsősorban az agnosztikus néze-
tek taglalása a célunk, óhatatlanul is elka-
landozhatunk az Isten mellett szóló érvek 
és ellenérvek meglehetősen ingoványos 
talajára. Az előző részben filozófiai-
teológiai érveket és ellenérveket sorakoz-
tattunk fel, most nézzük a tudományból 
táplálkozó istenérveket. A. E. Wilder-
Smith professzor egyenlete szerint az 
élet = anyag + energia + elgondolás, va-
gyis kell lennie egy Logosz-Teremtőnek, 
aki az Univerzum anyagaiba egyfajta kon-
cepciót „lehel”, hogy élő, szaporodni ké-
pes lények tudjanak kifejlődni belőlük2. 
Wilder-Smith elméletével harmonizál az 
ún. új kreacionizmus teóriája is, amely az 
élőlények, köztük az ember egyes szervei-
nek redukálhatatlan komplexitásával ma-
gyarázza egy alkotó teremtő létét. A 
kreacionisták szerint biológiailag úgy 
vagyunk megtervezve, hogy szerveink – 
például a szemünk – több, egymással köl-
csönhatásban álló, a szerv alapvető funk-
cióinak ellátásához hozzájáruló összete-
vőkből épülnek fel, s bármely összetevő 
eltávolítása működésképtelenné teszi az 
egész rendszert. Eme utóbbi elmélet az 
idők során megdőlt, Wilder-Smith egyen-
lete pedig ugyan elgondolkodtató, de 
automatikusan egy transzcendens lényt 

ruház fel „tervezőnek”, 
pedig mi is képesek va-
gyunk életet létrehozni – 
akár egyetlen mag elvetésé-
vel is. 

Stephen Hawking pro-
fesszor, korunk Einsteinje,  
„Az idő rövid története” 
című könyvében azt írja, a 
világegyetem kezdete egy 
Teremtőt feltételez. Viszont 

ha a világ egy zárt egész, folytatja elmél-
kedését, amelynek nincs se határa, sem 
pereme (mint ahogy Földünk is egy véges 
kiterjedésű test, amelynek nincs eleje és 
vége), akkor a téridőnek sincs határa, egy-
szerűen csak VAN. Nem tudunk „kifutni” 
a világegyetemből, 
ahogyan a Föld 
felszínéről sem, 
mert önmagába 
zárul. A téridő 
önmagába csuklik, 
azon kívül pedig 
nincs semmi – ak-
kor hol kap helyet 
a Teremtő? (2. áb-
ra) 

Azt állapítottuk 
eddig tehát meg, 
hogy azok, akik 
reálisan, úgy-ahogy 
objektíven akarják 

szemlélni a világot, agnosztikus nézeteket 
vallanak, tehát kizárnak minden olyan 
tényezőt világképükből, amelyre nem 
létezik racionális magyarázat, vagy egy-
szerűen se nem bizonyítható, se nem cá-
folható. A tudomány szüntelenül válaszo-
kat keres, de mostoha, dogmatikus eg-
zaktsága akadályozó tényező mindebben. 
A hitnek szükségszerűen érzelmi és nem 
értelmi motiváltságnak kell lennie, a val-
lásgyakorlásnak olyan érzelmeket kell 
kiváltania, mint megbánás, katarzis, áhítat 
és szeretet. A vallási agnosztikusok habár 
kizárják a bizonytalanságot, benntartják a 
kétséget. 

Más szemszögből nézve az agnoszti-
cizmus – mivel a valóság teljes egészének 
megismerhetetlenségét hirdeti – alapvető-
en pesszimista szemlélet. „Az agnoszticiz-
mus nem az az út, mely a tudomány és a 
filozófia útja lehetne” – írja Halasy-Nagy 
József3. Habár egyes tudósok szerint az 
Univerzum feltárandó ismereteinek száma 
végtelenül sok, tehát végtelenül sok idő is 
kell ahhoz, hogy az emberiség megismer-
je, mégis megtalálható, kimutatható és 
feltárható – még ha mi sose jutunk a végé-
re. Ha engednénk a radikális agnoszticiz-
musnak, az emberiség mindörökre egy 
helyben toporogna. Mindazonáltal egyfaj-
ta „szelektív” agnoszticizmus segíthet 
abban, hogy bizonyos tételek – amelyek 
lényegében azért vannak, hogy megcáfol-
ják – ne gátolják az emberi elmét valami új 
megtalálásában. Mindenben kételkedni 
kell, ám egyben keresni kell a választ a  
„miértre”. Ez a magatartás lehet a mód-
szer arra, hogy ezentúl ne csak a „fát”, 
hanem az „erdőt” is meglássuk. 

 
SOMOGYI GÁBOR 

 
 
1 Shermer, Michael: Hogyan hiszünk. 

Typotex, 2001. 65-66. o. 
2 Wilder-Smith, A. E.: Aki gondolko-

dik annak hinnie kell. Evangélium Kiadó. 
20-24. o. 

3 Halasy-Nagy József: A filozófia. 

Északi sark 

Déli sark 

Egyenlítő 

Nagy Bumm 

Nagy Zutty 

A világ maximális mérete

A 4 DIMENZIÓS 

TÉRIDŐ „GÖMBJE”

FÖLDGÖMB 

FELSZÍNE

1. ábra 

2. ábra 
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OLVASÓI LEVELEK 

Kedves Főszerkesztő úr! 
Mindig nagy várakozással olvasom az 

aktuálisan megjelenő Dorozsmai naplót, 
mondhatnám, rendszeres olvasójuk va-
gyok. Bár Szegeden lakom, gyökereim 
Dorozsmán maradtak, munkatársam, aki 
dorozsmai, mindig elhozza nekem mind-
két újságot, „kéket” is, „zöldet” is. Csaló-
dottsággal veszem tudomásul, hogy téma-
köreik egyre szűkülnek, cikkírói körük 
folyamatosan fogy. Hovatovább hárman-
négyen szerkesztik a lapot, több-kevesebb 
sikerrel, már ami a tartalmat érinti. Hová 
lettek az egykori cikkíróik, akik igen jó 
dolgokat közöltek (nem a sárdobálókra 
gondolok)? Ami racionálisan Kiskun-
dorozsma életét, mindennapjait, gondjait, 
bajait, felvetett problémáit, olvasói levele-
ket illeti, vajmi keveset találok benne. 
Nem gondolom, hogy ne volnának aktuá-
lis kérdések, a minden alkalommal, már 
teljesen lerágott csontra emlékeztető csa-
torna-ügyön és egy-két társán kívül. Na-
gyon szép, de igen dilettáns verseket olva-
sok, ami kissé együgyű, de jól betölti a 
hézagokat. Ami azt a korábbi megállapítá-
sukat, mely szerint a DorozsMa lassan egy 
Dörmögő Dömötör szintjén mozog (bár ez 
igaz), Önök sem állnak túl messze egy 
Pajtás Újságtól. 

Az újság lassacskán mintha az Ön 
különbejáratú lapja lenne. Jó pár utóbb 
megjelenő számban olyan magasröptű, 
már tudományos munkának betudható, 
bölcsészettudományi szaklapban publi-
kálandó eszmefuttatásoknak vagyunk 
szemtanúi, melyek az átlag dorozsmai-
nak, lehet, hogy feladják a leckét. Ön 
mérhetetlen lexikális tudással rendelke-
zik. Mint utóbbi, „Európa agnoszticiz-
musa” című cikkéből is kiderül, túl van a 
Biblia, a niceai zsinat ariánusi nézetei, 
Szent Ágoston Vallomásai, az 1214-es 
lateráni zsinat határozatai tartalmán. 
Ismeri a veritas duplex elveit, Giordano 
Bruno panteista nézeteit és Kantot. (…) 
És Isten ments a folytatástól, pedig azzal 
ijesztget. Ön egy POLIHISZTOR! Ezt 
azért el kell ismerni. 

Arra az egyre azonban kíváncsi va-
gyok, hogy csak magam vagyok ennyire 
buta, mert nem értem, mi értelme 
Kiskundorozsma egyik tájékoztató újság-
jában ennyire ide nem illő, sokak által 
egyáltalán fel sem fogható publicisztiká-
kat telve idegen szavakkal, kifejezésekkel, 
leközölni? Vagy talán nincs is olyan titka 
az egésznek, mint én hiszem, hanem csak 
az Ön mérhetetlen IQ-jának köztudomás-
ra hozatala. 

„Amúgy” az újság jó, olvasható és 
olvasandó. Igaz, véleményem szerint lu-
xus egy helyen két hasonló formátumú 
lapot fenntartani, mivel nehéz lehet nem 
ugyanarról írni, mint az a másik. Szegény 
képviselők, főhet a fejük, miként támogat-
hatják úgy mindkettőt, hogy ne gondolná-
nak (szerintem) ugyanerre. 

De a nép! A PLEBS! Vajon azt gondol-
ja, mennyi pénzük lehet ezeknek, hogy a 
dorozsmai élet helyett mindig telik egy fél 
újságra való bölcsészettudomány? Az is a 
vájtfülűek klubjának. De hogy mindez 
csak az Ön tollából? A másik újságról nem 
mondok semmit, illetve sokat, azt majd 
bővebben az Ő főszerkesztőjüknek. Az 
szép is, jó is, tele művészi fotókkal, illuszt-
rációkkal, de sokszor túlteng gyermeteg 
dolgokban, kis kutyuskákban, cicuskák-
ban, nagybeteg cikkírók áradozásaiban a 
csodajó és csodaszép és csodakedves or-
vosokról és nővérkékről, meg vitriolos 
kritikákban azokról, akikből voltaképpen 
megélnek. Javaslom, beszéljenek össze! 
Osszák már meg egymás között a monda-
ni (írni) valókat! Többen örülnének – vagy 
kevesebben dobnák kukába olvasatlan 
akár egyiket, akár másikat. Jó? 

JOÓ SÁNDOR 
(2005. június 14.) 

Aki tudja, tegye! 
Mindenekelőtt köszönettel vettem 

tudomásul levelének tartalmát és azt, 
hogy (legalább) Ön olvasta előző havi 
számunkban megjelent cikkemet. Ám 
lenne egy-két olyan állítása, amely magya-
rázatra és kiegészítésre szorul. Egy: sajnos 
igaz, hogy egyre kevesebb cikkírónk van – 
annak ellenére, hogy az épp aktuális köz-
gyűléseken mindig deklarálom azon kéré-
semet, hogy a baráti kör tagjai – amennyi-
ben idejük és energiájuk engedi – támo-
gassák a napló szerkesztési munkálatait. 
Hiába hívtuk fel több ízben is lapunkon 
keresztül azok figyelmét, akik Dorozsma 
közéletében aktívan tevékenykednek, 
hogy fejtsék ki nézeteiket, véleményeiket 
újságunkban, eddig süket fülekre találtak. 
Nem kényszeríthetünk senkit semmire, 
főként olvasóinkat nem. Feladatunk infor-
málni őket és segíteni véleményeik kiala-
kításában, és nem marasztalhatunk el 
senkit sem azért, mert közönyös, vagy 
mert egyszerűen nem akar publicitást 
kapni. Őszintén sajnáljuk, hogy számos 
olyan, az újság irányvonalát nagyban 
meghatározó szerzőnk, mint például 
Ocskó Margit vagy Várhídi László letette 
a lantot. Annak pedig, hogy egyesüljön a 
két újság, semmi esélyét nem látom. 

Kettő: valóban vannak olyan témák, 
amelyeket hónapról hónapra fókuszban 
tartunk. Ilyen a csatornázási munkálatok 
ügye is. Nem értem, miért lenne lerágott 
csont a téma, hogy ha az aktuális fejlemé-

nyekről tájékoztatjuk az olvasókat. 
Három: az újság nem az én 

különbejáratú lapom. Mindenkinek teret 
engedek, amennyiben közlésre méltó iro-
mányokkal áll elő. Megsúgom: nem tolon-
ganak az emberek. De például egyik szer-
kesztési elvem, hogy ha helyhiány fordul 
elő, más cikkét mindig előnyben részesí-
tem a sajátoméval szemben. 

Négy: bár hízelgő, de nem vagyok 
polihisztor. Manapság nincsenek polihisz-
torok. A tudományos ismeretanyag meny-
nyiségének robbanásszerű megnövekedé-
se lehetetlenné teszi, hogy bárki több tu-
dományterületben is elmélyüljön. Személy 
szerint médiatudományi tanulmányokat 
folytatok, filozófiai, szociológiai és koz-
mológiai ismereteim eklektikusak. Az Ön 
által leírtakkal ellentétben, nem tudom 
betéve August Comte, Herbert Spencer, 
Max Weber stb. munkásságát. Nem isme-
rem Alan Guth sugallatait a kvantumvá-
kuumról. Egyszerűen azt teszem, amit 
minden újságíró, ha „ráfekszik” egy témá-
ra: kutatómunkát végez. Könyveket lapoz 
át, keresgél az interneten, vagyis forrás-
munkákra támaszkodik. Azt Ön is belát-
hatja, hogy nem kell ismerni Nietzsche 
teljes munkásságát ahhoz, hogy egy-két 
mondatot idézzek tőle, majd egy másik 
könyvben megkeressem a rá vonatkozó 
utalásokat. Ahhoz pedig, kedves Sándor, 
hogy mi Darwin evolúciós elmélete, ki 
volt Szent Ágoston stb., úgy vélem, nem 

kell egyetemi végzettség – csak egy kis 
általános műveltség. Egyébként átlagos 
IQ-val rendelkezem, de a tájékozottság 
egyébként sem ennek a függvénye. 

Végül szólnék néhány szót az effajta 
cikkek létjogosultságáról. Habár a tudomá-
nyos és az újságírói stílus legfőbb különbsé-
ge szemmel láthatólag a nyelvezet bonyo-
lultságában és a szakszavak, terminológiák 
használatában nyilvánul meg, létezik egy 
olyan „hibrid” sajtóműfaj, nevezetesen az 
esszé, amely viszonylag közérthetően tálal 
tudományos témákat. Az „Európa agnosz-
ticizmusában” teológiai, szociológiai és 
pszichológiai témák keverednek. A Dorozs-
mai Napló közéleti, kulturális és informáci-
ós havilap. Emellett, ahogyan azt az elmúlt 
időszak tendenciája is mutatja, erősítjük az 
olvasmányos, ismeretterjesztő témájú cik-
kek jelenlétét. A mi korlátozott eszközeink-
kel és apparátusunkkal olyan nemes prog-
ramokhoz, kezdeményezésekhez szeret-
nénk így hozzájárulni, mint a Mindentudás 
Egyeteme vagy A Nagy Könyv-program. 
Akár a sajátunké is lehetne az egyik tényfel-
táró tévéműsor jelmondata, miszerint a 
széles látókör mindenkinek jár, főleg a mai 
információs társadalomban. 

Mindazonáltal még egyszer köszönjük 
levelét, amely talán másokat is arra sarkal 
majd, hogy újságunkban kifejtsék vélemé-
nyüket. Aki tudja, tegye – mi partnerek 
vagyunk ebben. 

SOMOGYI GÁBOR 
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Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 

250 g Tchibo Family 249,- 
0,5 l dobozos Arany Ászok 139,- 
0,5 l dobozos Prince sör 109,- 
0,5 l üveges Arany Ászok 109,- 
250 ml Completta tejszínhab 229,- 
 

5000 forint feletti vásárlás 
esetén ajándék! 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17., 
Vasárnap: 8-16 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, pörkölt húsok, 
marha, birka, pacal kapható. 
Igény esetén konyhakészre 

elkészítve. 
 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 

szántását, rotátorozását valamint 
szárzúzást, fűnyírást vállalok! 

Tel.: 62 435-162 
Mobil: 06 70 557-2049 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

Barátság u. 22. F/1. 
Tel.: 06 30 263-3770 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Dorozsmán ingyen, a 
külterületeken 100 Ft/db. 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... Megnyílt! 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

 

Személy-, teher gk-k, 
mezőgazdasági és munka-
gépek gumiszerelése, 

javítása, centírozása. 
Nyitva hétvégén is. 
Telefon: 62 463-611 
Mobil: 06 30 955 5841 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
FŰTÉSI RENDSZEREK ÉS VÍZ—

VEZETÉK SZERELÉSE, TERVEZÉSE. 

Fodor Antal 
technikus 

 
Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 

Tel.: 62 463-681; 06 20 374 6188 
 
Székely–magyar rovásírás tanfo-
lyamot szervezek. Ne hagyjuk 
elveszni nemzeti kincsünket. Őse-
ink emléke kötelez. 

PAPÍRKUCKÓ 
Dorozsmai út 145. 

 

TANSZERVÁSÁR 
Július 18-tól szeptember 5-ig 

 

10-20% kedvezmény! 
Beiskolázási utalvány elfogadó hely. 

 

– füzetek, füzetcímkék, füzetborítók 
– ceruzák, tollak, radírok 
– tolltartók, táskák 
– csomagolópapírok 

 

Ezen kívül: újság, fénymásolás, busz-
jegy-, ajándék- és könyvárusítás. 

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsma, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerint nyitva tartással és 
szolid árakkal. Tel.: 62/460-783 

Mobil: 06 30 855 9956 Nyári vásár 
a Zsuzsi Divatban 

 

– női hosszúnadrágok, kosztümök 
– Pelle D’oro ingek 
– gyermekruházat 

A készlet erejéig! 
Július 25-től augusztus 3-ig 

szabadság miatt zárva tartunk! 
 

Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 
(a gyógyszertárral szemben) 

Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig 
Telefon: 62/461-306 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás 

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9-ig, kedden, pénteken 
16-17-ig is a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

ÉPÍTKEZŐK! 
Építkezési engedély köteles 

építkezések, bontások felelős 
műszaki vezetését vállalom. 

Mihálffy Béla 
 

Elérhetőség: időpont-egyeztetéssel 
Tel.: 62/463-833; 30 209 8408 

Még mindig tart 
4-et fizet, 5-öt kap 

akciónk! 
A hirdetési tarifákról érdeklődjön 

hirdetésszervezőinknél,  
vagy a Dorozsmai Napló 

e-mail címén: DN@SZELMALOMKTV.HU 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

 
 

 
Bódi 

Lajosné 
Állateledel 

Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles 
körű áruválasztékkal, 

folyamatos akciókkal várom 
kedves régi és új vásárlóimat! 

Telefon: 06 30 306-5993 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565 8381 
Rúzsai: 06 30 565 8378 
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusí-
tása a készlet erejéig.  

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

Dorozsma, Tas u. 2. alatt. 
Kedd és csüt.: 15-17-ig, 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
sz. alatt kedd és csüt. 17.30-19-ig. 

Telefon: 06 20 392 8608 

Speciális Bt. ajánlata 
 
 

● Irodaszerek 
● Csomagolók, 
● Nyomtatványok 
 

Augusztus 1-től 
szeptember 15-ig 

TANSZERVÁSÁR! 
 

Minden iskolaszerek vásárlása esetén 
10% engedmény! 

 
Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy 

Sodexho Pass és Ticket Service 
beiskolázási utalványokat elfogadunk. 
Augusztustól új fazonú ovis és iskola-

táskákkal, tolltartókkal 
bővül választékunk! 

Parkoló– és buszjegy értékesítése. 
Fénymásolás. 

 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 

Telefon: 62/460-306 

MENÜ a hét minden napján 
 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menü-

vel, többféle pizzaválasztékkal 
várjuk kedves vendégeinket! 

 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

 

Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 
 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panorána üzletházban) 
 

Tel.: 20 331-8043, 62 462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  
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 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950 9977 

Műszaki kereskedés 
 

Villanyszerelési anyag Vasalók 
Háztartási gép alkatrészek Hajszárítók 
Papír porzsák Asztali lámpák 
Csapágy Asztali elosztók 
Szimmering TV-video csatlakozók 
Zégergyűrű Antenna csatlakozók és vezetékek 
Izzó, elem Autó hangszórók 
Audió-videó kazetta 

Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig 
Cím: Dorozsmai út 139. 

Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30/329-0567 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal 
a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. hiteltanácsadója 
 

Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 
E-mail: vecsine.anna@axelero.hu 

2P-DOR 
Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítási ügyeit a belvárosban 

szeretné intézni? 
Várjuk Szeged, Püspök u. 9. (Mérei 

és Püspök u. sarok), valamint 
Kiskundorozsmán a Czékus u. 53. 

szám alatti irodánkban! 
 

Az Allianz Hungária Biztosító Rt.  
biztosításainak teljes körű ügyintézése! 

 

Pusztai Lajos 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 

Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztailajos@invitel.hu 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

A Bányai Pizzériában már 
nemcsak 40-féle pizzából 

választhat, hanem az 
alaptésztán kívül készítünk 
még magvas és rozsliszttel 

készült pizzákat is. 
Mindenkit szeretettel várunk 

12-20 óráig. 
Tel.: 461-023 

Szeged, Csongrádi sgt. és Gém u. 
sarkán épülő társasházban laká-
sok eladók. 
 

Bényi Építési Iroda 
Tel.: 461-954 (este) 
Mobil: 20/980-5441 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Sári tanya 
 

Lovaglás: felnőtt 1500 Ft/óra 
 gyerek: 1000 Ft/óra 
Bérlet 10 alkalomra: 
 felnőtt: 14000 Ft 
 gyerek: 9000 Ft 
Kocsikázás: 2500 Ft/óra 

Osztálykirándulások, baráti összejövetelek, 
egyéb lehetőségek! 

Nyári Napközis Tábor! 
Részvételi díja: 5 nap, ebéddel 9800 Ft/fő 

Helye: Szeged-Kiskundorozsma, 
Öreghegy dűlő 1/1 

Szeretettel várunk minden Kedves Vendéget! 
Érdeklődni: 06 30 439 3522 

Tüdőgyógyászati magán-
rendelésemet megkezdtem 
Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

(gyógyszertár mellett). 
 

Bejelentkezés: 06 20 454 9738 
 

dr. Czakó Anikó 


